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Výhled na Lysou nad Labem

Výlet údolím Labe
NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LABE
MEZI LYSOU NAD LABEM A ČELÁKOVICEMI
Hovořit o údolí Labe v případě rovinaté krajiny mezi Lysou nad
Labem a Čelákovicemi je, například oproti kaňonu za Litoměřicemi,
poněkud odvážné, ale takto se prostě naučná stezka, po které se
dnes projdeme, jmenuje. Na druhou stranu se nemusíte obávat
táhlých stoupání.
Šporkové. Ovšem v průběhu let si lidé
začali krajinu podmaňovat. Lužní lesy
nahradili poli, vysušili mokřady, napřímili řečiště, postavili jezy a plavební
komory, mosty a lávky. Naštěstí doposud stále ještě zůstal zachován dostatek
stop původní přírody, tedy stará řečiště,
tůně, lužní lesy. Právě po této směsici
původní a přeměněné krajiny vede naučná stezka (NS) s dlouhým názvem
Údolím Labe mezi Lysou nad Labem
a Čelákovicemi.
třední Polabí, kraj, kterým budete procházet, je plný přírodovědeckých, ale i historických
zajímavostí. Přírodu zde formovala
především řeka Labe ve spolupráci se
studenější Jizerou, ale následně i lidé
v jejím okolí žijící. Historii pak tvořili
nejen prostí lidé, ale i významné
šlechtické rody.
Příhodná rovina lákala odjakživa lidi
k osídlení. Již od doby kamenné zde
nalézali ochranu před nepřáteli, dostatek
zvěře a ryb, úrodnou půdu. Tento kraj si
později oblíbili i významní velmoži,
například Karel IV., Rudolf II nebo třeba
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NA ZAČÁTEK TROCHU
ELEKTRONIKY

Výlet podél Labe můžete začít již
v Kostelci nad Labem, odkud směrem na
Brandýs n. L. míří po levém břehu řeky
parádní cyklostezka s asfaltovým povrchem. Podél cesty je postaveno několik
bytelných odpočívadel s cyklostojany

a s herními prvky pro nejmenší, pro větší
je připraveno nářadí k protažení těla.
Cesta do Brandýsa je dlouhá něco přes
6 km, vede po naprosté rovině, což
využívají jezdci na in-line bruslích,
maminky s kočárky a samozřejmě cyklisté. S přerušením v Brandýse, kde
musíte kousek projít městem, pokračuje
cyklostezka podél řeky až do Lázní
Toušeň.
Největší zajímavostí na této cestě
jsou informační zastávky, které vytváří
její zcela ojedinělou naučnou stezku.
Infozastávky jsou tři, ale každá poskytuje čtyři druhy informací, takže jich je
vlastně dvanáct. Jejich neobvyklost
spočívá ve způsobu obsluhy, přesněji
samoobsluhy. Jedná se o automaty, kde
nejprve chvilku točíte kličkou, tím nabijete ve stojanu uschovanou elektroniku,
tlačítky zvolíte jazyk a požadovanou
informaci a následně již jen posloucháte.
Velice zajímavé a moderní řešení, je jen
otázkou, jak se k ní zachovají nemoderní
primitivové, tedy známý a nejen v Polabí stále přežívající kmen Vandalů.

PROTI SMĚRU
NEBO PO SMĚRU

Z Lázní Toušeň je to již jen kousek do
Čelákovic, kde NS Údolím Labe končí
nebo začíná, trasa je totiž průchodná
(nebo na kole průjezdná) obousměrně.
Začátek nebo konec vaší trasy je tedy
u informační zastávky číslo 23, která je
takřka zcela shodná se zastávkou číslo 1,
ta na vás čeká v Lysé n. Labem na
náměstí B. Hrozného. Zastávka 23 má

Sochařská
výzdoba
zámeckého
parku
v Lysé nad
Labem.

Zámek v Lysé nad Labem

RADY NA CESTU

paradoxně navíc výčet témat všech
dalších zastávek, což by se dalo spíš
čekat na oficiálním začátku NS. V Čelákovicích najdete začátek NS mezi tvrzí
a místní knihovnou na konci ulice
Rybářské. Další průběh NS je značen
klasickými značkami pro naučné stezky,
tedy bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou. Kvalita značení v terénu je
kolísavá, řada značek je ukryta v přerostlé zeleni, proto je vhodné si mapu ze
zastávky 23 ofotit nebo obkreslit,
případně se podívat na internet. Cesta
vede většinou po lesních a polních
cestách, pěšinkách, ale i po klidných
silničkách. Na trase je umístěno na 23
zastávek pojednávajících o historii,
geologii, paleontologii a botanice.
Zřizovatelem NS jsou města Lysá nad
Labem a Čelákovice.
U Čelákovic se dá v Labi stále i koupat

Důvěřuj, ale prověřuj a NS Údolím Labe
jsem si na kole prověřil v srpnu tohoto
roku. Výlet to byl pěkný i jsem si
„pěkně“ zabloudil. Abyste se onomu
bloudění vyvarovali, zde je několik rad
na cestu.
1. Z Čelákovic se vychází přes jezový most společně se žlutou turistickou
značkou, po které se pokračuje skrz
chatovou osadu, kde je značení kvalitní.
2. Značky vás bezpečně dovedou ke
kapli nebo též Eremitáži u sv. Václava,
kde je pokračování poněkud nejasné.
Správná cesty vede kolmo přes železniční trať.
3. Zastávka č. 15 Hrbáčkovy tůně,
zde jsem si poprvé „zakufroval“. Infotabule stojí stranou cesty a další pokračování není jasné. Doporučuji od tabule
udělat odbočku k samotným tůním, pak
se vrátit na pohodlnou polní cestu a po ní
dojet na okraj obce Byšičky.
4. Do Byšiček rozhodně zajeďte,
protože obec byla vystavěna podle vzoru
slovanské okrouhlice, náves je dodnes
přesně kruhová a velice pěkná. Z návsi
se vraťte na okraj obce a pokračujte
v původním směru mezi plotem a jednou
z Hrbáčkových tůní.
5. Záhy se ocitnete na okraji velkého
pole, které musíte úhlopříčně překonat
na jeho zcela opačný konec, kde začíná
již zřetelnější cesta a opět se setkáte se
značením NS. Projdete kolem vodní
plochy a dalšími chatami k restauraci
Řehačka, za ní se napojíte na asfaltovou
komunikaci, po ní vlevo.
6. Za obcí Dvorce nastalo mé druhé,
vydatnější bloudění. Projel jsem kolem
pískovny k tabuli č. 8 – Hráz rybníka

Hladoměř. Bohužel tady značení NS
končí a ani se na opačné straně silnice
nenabízí žádná varianta pokračování.
Doporučuji proto zahnout po silnici
vpravo a za křižovatkou odbočit na
malou asfaltku, která stoupá k lesu. Zde
dojdete k ocelové závoře, před kterou
odbočíte vpravo na cestu podél lesa.
Zanedlouho dojdete ke zcela zničené
infotabuli. Další cesta do Lysé n. Labem
je již dobře značená, jen infotabule jaksi
chybí.

KONEC DOBRÝ,
VŠECHNO DOBRÉ

Finále vaší cesty Polabím je v zámku
v Lysé nad Labem. Objekt si sice prohlédnete jen zvenku, je zde domov
důchodců, nicméně zahrada před zámkem a její sochařská výzdoba je jistě
příjemnou odměnou za dosavadní
námahu. Celá popsaná trasa je dlouhá
asi 35 km, je tedy vhodná spíše jako
výlet na kole, na kterém se dá vcelku
pohodlně projet, případně jej můžete
projít po částech pěšky. Lysá n. L. má
ještě jednu výhodu, a to dobré vlakové
spojení s Prahou.
www.stezky.info

29

